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A Escola de Direito do Porto, da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, organiza em janeiro de 2017 um Curso de Forma-
ção para Juízes em Direito da Concorrência, com o apoio da Comissão Europeia e do Centro de Estudos Judiciários.

Objetivo
  O curso, intitulado “Ações de indemnização por violação das regras de concorrência”, abrange uma sessão plenária e vários 

workshops sobre a Diretiva 2014/104/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de novembro de 2014, relativa a certas regras 
que regem as ações de indemnização no âmbito do direito nacional por infração às disposições do Direito da Concorrência dos Esta-
dos-Membros e da União Europeia. O curso visa dar a conhecer o regime da Diretiva incidindo, nomeadamente, sobre as seguintes 
questões:  acesso à documentação na posse de terceiros e/ou de autoridades nacionais de concorrência, e as limitações aplicá-
veis  aos documentos relacionados com a(s) declaração(ões) de clemência e as propostas de transação, bem como aos documentos 
relacionados com processos ainda em curso na autoridade nacional da concorrência; responsabilidade solidária dos infratores (e 
questões conexas, designadamente em sede de transações amigáveis); presunção de danos em infrações de cartel; a questão da 
prescrição e o problema da quantificação dos danos.

Coordenadora
 Prof. Doutora Sofia Oliveira Pais (spais@porto.ucp.pt)

Destinatários
 Magistrados do Ministério Público, Magistrados da Magistratura Judicial e Auditores portugueses.

Vagas
 - 10 para Magistrados da Magistratura Judicial 
 - 5 para Magistrados do Ministério Público
 A seleção dos participantes será feita por especificidade, mérito e antiguidade.
 Na hipótese de as vagas não ficarem preenchidas, o CEJ indicará os auditores interessados em participar no curso.

Línguas
 A sessão plenária será lecionada em espanhol.
 Os workshops serão realizados em português.

Calendário
 - 7 de janeiro de 2017: data limite de inscrição

 - 10 de janeiro de 2017: notificação de admissão e envio da chave de acesso ao campus online

 - 14 de janeiro de 2017: reunião preparatória por áudio/videoconferência (UCP/CEJ)

 - 20 e 21 de janeiro de 2017: Curso de Formação Avançada 

 A participação é gratuita, sujeita a inscrição obrigatória.
  A Escola de Direito do Porto da Universidade Católica Portuguesa, com o apoio do programa de Formação de Juízes Nacionais em 

Direito da Concorrência, da Direção Geral da Concorrência, suportará os seguintes custos:
 - bilhete de avião ou comboio da cidade de origem para o Porto (até um certo limite); 
 - alojamento, refeições e acolhimento mencionadas no programa. 

  Não serão cobertos os custos que resultem do cancelamento da inscrição. Nesse caso os custos da viagem e alojamento serão cober-
tos pelo candidato que cancelou a inscrição no curso.

Informações
 Escola de Direito da Católica Porto
 Rua Diogo Botelho, 1327 | 4169-005 Porto
 Ion Nicolescu
 E. inicolescu@porto.ucp.pt | T. +351 226196200; ext. 164
 www.direito.porto.ucp.pt

Inscrições
 - Magistrados da Magistratura Judicial deverao preencher e enviar o formulário para o e-mail formacao-def@mail.cej.mj.pt 

e simultaneamente para a Escola do Porto da Faculdade de Direito da Universidade Catolica Portuguesa atraves do e-mail  
inicolescu@porto.ucp.pt.

 - Magistrados do Ministerio Publico deverao preencher e enviar o formulário para a Procuradoria-Geral da Republica atraves do 
e-mail mailpgr@pgr.pt e simultaneamente para a Escola do Porto da Faculdade de Direito da Universidade Catolica Portuguesa 
atraves do e-mail inicolescu@porto.ucp.pt.



PROGRAMA

1.º Dia - 20 de janeiro de 2017

14h30

SeSSão de AberturA

Juiz Conselheiro do STJ Dr. João manuel da Silva miguel, Diretor do Centro de Estudos Judiciários

Prof. Doutor manuel Fontaine, Diretor da Escola de Direito do Porto da Universidade Católica Portuguesa

Prof. Doutora Sofia Oliveira Pais, Escola de Direito do Porto da Universidade Católica Portuguesa

14h45

Prof. Doutora Albertina Albors-Llorens, St John’s College, Universidade de Cambridge

SeSSão PlenáriA: diretivA 2014/104/ue relAtivA A certAS regrAS que regem AS AçõeS de indemnizAção 

no âmbito do direito nAcionAl Por infrAção àS diSPoSiçõeS do direito dA concorrênciA doS eStAdoS-

-membroS e dA união euroPeiA

16h45

Pausa para café

17h00

mestre Rita Leandro de Vasconcelos, Escola de Direito do Porto da Universidade Católica Portuguesa; Cuatrecasas, Gonçalves Pereira

SeSSão PlenáriA: A ProPoStA PortugueSA de trAnSPoSição dA diretivA 2014/104/ue

18h30

Pausa para café

18h45

mestre Rita Leandro de Vasconcelos, Escola de Direito do Porto da Universidade Católica Portuguesa; Cuatrecasas, Gonçalves Pereira

WorkShoP : cASoS e queStõeS PráticAS Sobre o âmbito de APlicAção dA legiSlAção PortugueSA; reSPon-

SAbilidAde dAS SociedAdeS mãe PeloS AtoS dAS SubSidiáriAS, PreScrição e AçõeS coletivAS

20h00

Fim da sessão

20h30

Jantar e concerto Casa da Musica / Jantar Palácio da Bolsa

2.º Dia - 21 de janeiro de 2017

09h30

mestre Nuno Castro marques, Faculdade de Economia da Universidade do Porto

WorkShoP : cASoS e queStõeS PráticAS Sobre o AceSSo à documentAção nA PoSSe de terceiroS, declArA-

çõeS de clemênciA e ProPoStAS de trAnSAção, PreSunção de dAnoS e reSPonSAbilidAde SolidáriA

11h00

Pausa para café

11h30

Prof. Doutor Ricardo Gonçalves, Catolica Porto Biusiness School da Universidade Católica Portuguesa

WorkShoP: cASoS e queStõeS PráticAS Sobre A quAntificAção de dAnoS

13h00

Sessão de Encerramento
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